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RESUMO: No intuito de compreender a vida moderna, Marshall Berman (1986) recorre a Karl 

Marx, “não tanto por suas respostas, mas por suas perguntas”. Razão pela qual a frase que dá 

título ao seu livro é uma construção extraída do próprio Manifesto do Partido Comunista 

(1848), de Karl Marx e Friedrich Engels. Apoiados na leitura de Tudo que é sólido desmancha 

no ar: a aventura da modernidade (Berman, 1982), busca-se nesta pesquisa articular os termos 

[r]evolução, binômio caro às análises realizadas por Antoine Compagnon (2010), e decadência, 

visto como sinônimo de moderno, em seu entrelaçamento ambíguo, tais quais as contradições da 

vida moderna. No cenário da literatura portuguesa do século XIX, Antero de Quental e Eça de 

Queirós, símbolos da Geração de 70, idealizaram [re]construir Portugal e deram vida à 

revolução. Antero, à frente das Conferências Democráticas do Cassino, em 1871, profere 

Causas da Decadência dos Povos Peninsulares nos últimos três séculos, marcando o espírito 

pedagógico-revolucionário pretendido pelo movimento. Proibidas as Conferências, os 

conferencistas seguiram outros rumos. Eça, mais tarde, apresenta-nos sua crítica à sociedade 

portuguesa com Os Maias: episódios da vida romântica (1888). Relato da decadência presente 

na vida moderna. As Conferências – ao contrário do que, mais tarde representou a Geração de 

Orpheu, uma vez que repercutiram de modos diferentes, tanto na esfera social quanto política –, 

marcaram a vida portuguesa, de modo que o ideal revolucionário permanecesse como inerente à 

sociedade moderna. Esta, por sua vez, não soube avançar frente às contradições da própria 

modernidade, como foi com Portugal, e a solidez da revolução idealizada por essas gerações, 

pareceu ter se diluído, desmanchado no ar. Ao representar o desejo de romper com a [então] 

tradição literária em Portugal, ou, pelo menos, a tentativa de alcançar tal fim por meio da 

Revolução, a Geração de 70 vestiu-se da modernidade, “contraditória em si mesma” 

(Compagnon), imbricando-se em revolução e decadência. 

 

Palavras-chave: Conferências. Decadência. Geração de 70. 

 

 

Tão paradoxal quanto situar lado a lado os termos revolução e decadência 

também é sustentar que a modernidade tornou-se uma tradição. Assim defende Antoine 

Compagon (2010), que a tradição moderna consubstancia-se em rupturas. Tais rupturas, 

contudo, “são concebidas como novos começos, invenções de origens cada vez mais 

fundamentais; logo, porém, esses novos começos terminam e essas novas origens 

deverão ser imediatamente ultrapassadas.” (COMPAGNON, 2010, p. 9-10). Também 
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Revolução e decadência na literatura portuguesa do século XIX. Scripta Alumni, 2015 [no prelo]. 
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Octavio Paz, ao falar da tradição da ruptura, afirma que tradição moderna é “uma 

tradição feita de interrupções e na qual cada ruptura é um começo.” (PAZ, 2013, p. 15).  

Dessa forma, não há como falar em modernidade sem a presença da paradoxalidade que 

lhe é inerente.  

Nos estudos de Marshall Berman (1986), o autor extrai do Manifesto do 

Partido Comunista, de Karl Marx e Friedrich Engels (2012 [1848]), a frase que dá título 

ao seu livro, Tudo que é sólido desmancha no ar
2
, como também qualifica a sociedade 

moderna. Berman, no Posfácio à edição publicada por Penguin Classics/Companhia das 

Letras, pondera que, 

 

muito do encanto desse texto [do Manifesto] decorre da ideia de que 

há uma conexão a vincular toda uma enorme gama de fenômenos 

modernos. Algumas vezes, Marx tenta explicar essas conexões; outras 

vezes, limita-se apenas a pôr coisas lado a lado e deixa que nós 

estabeleçamos a conexão. (MARX; ENGELS, 2012, p. 92, grifo 

dos autores) 

 

Nesse sentido, Berman recorre a Marx, “não tanto por suas respostas, mas por 

suas perguntas” (BERMAN, 1986, p. 125). Isso porque, Berman tem Marx como “um 

dos primeiros grandes modernistas” e, para o autor, 

 

O que de mais valioso ele [Marx] nos tem a oferecer, hoje, não é um 

caminho que permita sair das contradições da vida moderna, e sim um 

caminho mais seguro e mais profundo que nos coloque exatamente no 

cerne dessas contradições. Ele sabia que o caminho para além das 

contradições teria de ser procurado através da modernidade, não fora 

dela. Ele sabia que precisamos começar do ponto onde estamos: 

psiquicamente nus, despidos de qualquer halo religioso, estético ou 

moral, e de véus sentimentais, devolvidos à nossa vontade e energia 

individuais, forçados a explorar aos demais e a nós mesmos para 

sobreviver; e mesmo assim, a despeito de tudo, reunidos pelas mesmas 

forças que nos separam, vagamente cônscios de tudo o que poderemos 

realizar juntos, prontos a nos distendermos na direção de novas 

possibilidades humanas, a desenvolver identidades e fronteiras 

comuns que podem ajudar-nos a manter-nos juntos, enquanto o 

                                                           
2
 Escrevem Marx e Engels (2012 [1848], p. 47) “Todas as relações sólidas e enferrujadas, com seu séquito 

de venerandas e antigas concepções e visões, se dissolvem; todas as novas envelhecem antes mesmo que 

possam se solidificar. Evapora-se toda estratificação, todo o estabelecido; profana-se tudo que é sagrado, 

e as pessoas se veem enfim obrigadas a enxergar com olhos sóbrios seu posicionamento na vida, suas 

relações umas com as outras.”.  
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selvagem ar moderno explode em calor e frio através de todos nós. 

(BERMAN, 1986, p. 125). 

 

 Em seu discurso, Berman salienta que no Manifesto há uma tensão entre a visão 

sólida e a visão diluidora da vida moderna. A dificuldade insolúvel está justamente no 

fato de que o crescimento da produção econômica e cultural liberariam a “capacidade e 

o esforço humanos para o desenvolvimento: para a mudança permanente, para a 

perpétua sublevação e renovação de todos os modos de vida pessoal e social” 

(BERMAN, 1986, p. 93).  

A modernidade, conforme Berman, configura-se como o conjunto de 

“experiência(s) de tempo e espaço, de si mesmo e dos outros, das possibilidades e 

perigos da vida – que é compartilhada por homens e mulheres em todo o mundo” (1986, 

p. 15). Nesse sentido, “ser moderno é encontrar-se em um ambiente que promete 

aventura, poder, alegria, crescimento, autotransformação e transformação das coisas em 

redor – mas ao mesmo tempo ameaça destruir tudo o que temos, tudo o que sabemos, 

tudo o que somos.” (BERMAN, 1986, p. 15). Dessa forma, não é senão de maneira 

concomitante que o novo insurge com ares do que se pode chamar de progresso 

paradoxal, uma vez que seu próprio fracasso e destruição lhe são inerentes. A 

modernidade, portanto, é aqui entendida como uma transformação que carrega em si o 

timbre da ameaça da ruína.  

Ao estabelecermos uma relação de adjacência, no contexto da modernidade, 

entre os termos [r]evolução e decadência, temos que não há modernidade sem 

ambiguidade. A modernidade tornou-se uma tradição, tradição de ruptura, como nos diz 

Compagnon (2010, p. 9): “antigamente a justaposição dessas duas palavras parecia uma 

contradição ou uma aliança de termos”. Nesse rumo, o moderno tinha como 

característica a ruptura daquilo que era tido por tradicional, clássico, ao passo que este 

trazia sua marca justamente na resistência ao moderno. “Falar de tradição moderna 

seria, pois, um absurdo, porque essa tradição seria feita de rupturas.” (COMPAGNON, 

2010, p. 9). Contudo, é exatamente na “tradição da ruptura” que se firma a modernidade 

definida por Compagnon (2010, p. 10), 
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uma tradição voltada contra si mesma, e esse paradoxo anuncia o 

destino da modernidade estética, contraditória em si mesma: ela 

afirma e nega ao mesmo tempo a arte, decreta simultaneamente sua 

vida e sua morte, sua grandeza e sua decadência. A aliança dos 

contrários revela o moderno como negação da tradição, isto é, 

necessariamente tradição da negação; ela denuncia sua aporia ou seu 

impasse lógico. 

 

Vale lembrar que tradição tem por acepção mais usual como sendo o ato de 

transmitir modelos, crenças, valores de uma geração à outra. Na medida em que essa 

“tradição imposta” é mantida, se estabelece uma relação de dependência com o ponto 

original de transmissão. Então, considerar a existência de uma “tradição moderna” — 

ou seja, uma tradição da ruptura – parece, em princípio, absurdo. Considerando, no 

entanto, o spleen de Baudelaire e a proposta de “novo” defendida por Rimbaud, de 

multiplicar o progresso, pode-se considerar que a tradição moderna possui tais 

momentos como precedentes, os quais virão também a antecipar, inclusive, as 

vanguardas europeias. Mas o moderno – tido como avanço, progresso, evolução – não 

mais será o mesmo. A tradição da ruptura buscará o “novo” não no sentido de “melhor” 

– espécie de contraponto ao “velho” –, mas busca o “diferente”. Tanto para Compagnon 

quanto para Berman, a modernidade apresenta-se como um amálgama de coisas 

opostas. O paradoxo da modernidade apresentado por Berman está na desunidade da 

unidade, ou seja, ao mesmo tempo em que 

 

une a espécie humana, [...] ela nos despeja a todos num turbilhão de 

permanente desintegração e mudança, de luta e contradição, de 

ambiguidade e angústia. Ser moderno é fazer parte de um universo no 

qual, como disse Marx “tudo o que é sólido desmancha no ar”. 

(BERMAN, 1986, p. 15). 

 

Inserida nessa concepção de modernidade, projetamos traçar alguns 

apontamentos acerca da literatura portuguesa do século XIX, considerando os termos 

revolução e decadência, os quais se encontram, conforme Compagnon (2010, p. 15-16) 

“imbricados [em] pares antônimos”. Contraditórios quando lidos lado a lado, não se 

separam de modo a serem dois, mas se imbricam tornando-se um todo unitário. Assim é 

que caracterizam, ou mesmo definem, a modernidade. Dessa forma, a fim de investigar 

a articulação entre os termos [re]volução e decadência na literatura portuguesa do século 
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XIX, recorre-se à pesquisa bibliográfica, à análise literária e à diluição dos fundamentos 

teóricos na produção de escrita crítica, utilizando por ferramenta a história estético-

literária relativa à Geração de 70 e à produção teórico-literária de Antero de Quental e 

Eça de Queirós. 

Destacamos, assim, especialmente, Antero de Quental e Eça de Queirós, 

símbolos dessa Geração, como autores que idealizaram [re]construir Portugal e 

vivificaram a revolução. No que tange ao primeiro, alicerçamos nossa análise na 

conferência Causas da Decadência dos Povos Peninsulares nos últimos três séculos, 

proferida pelo autor e que define o espírito pedagógico-revolucionário pretendido pelo 

movimento. Quanto a Eça de Queirós, é em sua crítica à sociedade portuguesa por meio 

d’Os Maias: episódios da vida romântica (1888) que ressaltamos o relato da decadência 

presente na vida moderna.  

A Geração de 70 caracterizou-se pelas chamadas Conferências democráticas do 

Casino, cujo propósito era o de levantar discussões acerca das questões atuais de ordem 

política, literária, religiosa, científica e social. O objetivo não era senão o da 

“construção de um novo enfoque da história portuguesa” (FRANCHETTI, 2007, p. 

101). Como afirma Paulo Franchetti (2007, p. 101) “é apenas com a Geração de 70 que 

se vai realmente alterar, em ampla escala, a forma de pensar a vida da nação e o sentido 

da sua existência”. 

A revolução proposta pela Geração de 70 não se caracterizaria por um conflito 

armado, “mas pela palavra orientadora e surge, assim, a ideia das Conferências do 

Casino” (BERARDINELLI, 2004, p. 55). A literatura foi, portanto, o instrumento 

pedagógico da revolução pretendida pelos conferencistas, que buscavam, ademais, a 

“moralização da sociedade, através da denúncia dos seus erros e vícios.” (RIBEIRO, 

2000, p. 77, grifos da autora). 

Em 22 de maio de 1871, Antero de Quental proferiu a primeira conferência – O 

espírito das conferências – cujo objetivo foi o de elucidar os objetivos do movimento. O 

propósito não era outro, “dizer aos portugueses que uma inequívoca renovação social se 

fazia sentir por toda parte, a que só Portugal permanecia alheio. Era urgente a sua 
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participação em movimento tão sério em todos os setores da vida, e as conferências 

destinavam-se ao esclarecimento das inteligências.” (BERARDINELLI, 2004, p. 55).  

O que pretendia a Geração de 70 era romper com a “linha da tradição poética 

portuguesa” (PERRONE-MOISÉS, 1982, p. 8) que desde Camões mantinha-se a 

mesma. Porém, as Conferências repercutiram tanto na esfera social quanto na política 

da sociedade portuguesa. A pretensão revolucionária do movimento marca-se pela 

ousadia do discurso proferido por Antero, em uma sociedade na qual o que predomina é 

o catolicismo, marcada, sobretudo, pela constante exaltação das conquistas do passado. 

Os conferencistas rompem, portanto, com a estagnação social que vigia na nação 

portuguesa.  

Ao falar sobre as Causas da Decadência dos Povos Peninsulares, Antero de 

Quental assevera que o povo foi condenado pelo seu próprio passado: “Gememos sob o 

peso dos erros históricos. A nossa fatalidade é a nossa história.” (QUENTAL, 1871, p. 

47). O autor elenca como principais causas de decadência dos povos peninsulares “o 

Catolicismo do Concílio de Trento, o Absolutismo e as Conquistas” (BERARDINELLI, 

2004, p. 55).  

Rompendo com a tradição, as Conferências inserem-se em uma “verdadeira” 

modernidade. Foram, contudo, censuradas pelas autoridades sob o argumento de que os 

discursos apresentavam doutrinas contrárias à religião e às instituições do Estado. Nesse 

sentido, Maria Aparecida Ribeiro afirma que a “Geração de 70 terá a marca da 

ambiguidade, o que acabará por levá-la a um esgarçamento e à decadência” (RIBEIRO, 

2000, p. 77, grifo da autora). Por outro lado, Eduardo Lourenço diz que: 

 

Não é susceptível de discussão o amor (e o fervor) com que a Geração 

de 70 tentou desentranhar do Portugal quotidiano, mesquinho e 

decepcionante, um outro, sob ele soterrado, à espera de oportunidade 

de irromper à luz do sol. Mas esse amor foi no mais alto grau da 

espécie dos amores infelizes, como são todos os que se não adequam 

ao objeto amado e como será infeliz, no sentido de Hegel, a forma 

geral de consciência de toda a geração, particularmente a de Antero. A 

cisão verificada entre o Portugal real e o Portugal sonhado e exigido, 

torna-se mental e é elevada a uma espécie de dignidade ontológica. 

(LOURENÇO, 1988, p. 93, grifos do autor). 
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As Conferências, contudo, foram interrompidas e, mesmo após manifestações de 

protesto do próprio Antero de Quental, muitos dos conferencistas seguiram ativos na 

política, filiando-se a partidos políticos. O que se encerrou, portanto, foi a “[...] ação 

conjunta, quase sempre dirigida por Antero, dessa geração de moços de talento ideal, 

lançados na busca sôfrega do Novo.” (BERARDINELLI, 2004, p. 58). 

Eça de Queirós, que também foi um dos conferencistas de 70, desejava com sua 

literatura, como afirma Eduardo Lourenço, “descobrir, com mais paixão do que a sua 

ironia de superfície o deixa supor, a face autêntica de uma pátria que talvez ninguém 

tenha tão amado e detestado. Detestação virulenta, quase ressentida, por essa Pátria não 

ser civilizada [...].” (LOURENÇO, 1988, p. 95, grifos do autor). Em 1888, o autor 

escreve Os Maias: episódios da vida romântica, de modo a personificar Portugal por 

meio de seus personagens. O cenário português foi traduzido pela vida d’Os Maias. O 

tédio, a estagnação, o provincianismo contaminava novos e velhos. O baixo nível 

cultural era mascarado por uma imitação grotesca da vida nos grandes centros europeus, 

uma imitação, sobretudo de Paris. 

Ressalte-se que “a ideia de nação portuguesa construiu-se sobre a ausência de 

uma identidade nacional” (SCHMIDT, 2000, p. 19). E se hoje pode-se afirmar isso, 

autores como Eça nos mostram sua luta, por meio da literatura, em prol da construção 

de uma identidade nacional portuguesa. Em Os Maias, o autor relata a sociedade – 

estagnada – de então. A desencontrada sociedade burguesa, sem identidade, buscando-

se encontrar na burguesa inglesa ou francesa. Diluindo-se no ar concomitante ao seu 

desejo de solidificar-se.  

Adentrando na trama do romance, e estabelecendo uma comparação entre as 

personagens de Pedro e Carlos – pai e filho –, Eça lança sua crítica aos modelos 

educacionais, retomando, assim, um dos temas das Conferências. Em sua narrativa, 

contudo, Eça refere-se à educação como “uma das principais razões da sua [de Portugal] 

decadência.” (PIRES, 1992, p. 154). O fato de terem vivido, Pedro e Carlos, em épocas 

históricas diferentes, garante, certamente, que a crítica social seja ainda mais abrangente 

no romance do que nas Conferências. 
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O final não feliz de Pedro e Carlos retoma, de certa forma, o fracasso da própria 

nação portuguesa. Carlos – pode-se dizer – representa o mesmo início e o mesmo fim 

das Conferências do Casino. Quando Carlos adentra no romance de Eça, tudo nos leva a 

crer que, por receber uma educação diferenciada do modelo romântico educacional de 

então, teríamos um grande final feliz para o personagem, mas, como explica João da 

Ega a Carlos – no final do romance: “– Que temos nós sido desde o colégio, desde o 

exame de latim? Românticos: isto é, indivíduos inferiores, que se governam na vida 

pelo sentimento, e não pela razão...” (QUEIRÓS, 2000, p. 493). Falharam, Ega e Carlos, 

e Portugal, por permanecerem nos ideais românticos, por não darem vida à revolução. 

Carlos, assim como as Conferências, revela a decadência inerente à modernidade.  

A sociedade moderna, como aponta Berman, não soube avançar frente às 

contradições da própria modernidade. Assim foi com Portugal, e a solidez da revolução 

idealizada por essas gerações, pareceu ter se diluído, desmanchado no ar. Ao representar 

o desejo de romper com a [então] tradição literária em Portugal, ou, pelo menos, a 

tentativa de alcançar tal fim por meio da revolução, a Geração de 70 vestiu-se da 

modernidade, “contraditória em si mesma” (Compagnon), imbricando-se em revolução 

e decadência. 

Ao falar que “na medida em que cada geração rompe com o passado, a própria 

ruptura constitui a tradição” (2010, p. 10) Compagnon abre o nosso caminho no 

itinerário da literatura portuguesa aqui percorrido. Após a interrupção das Conferências, 

os Vencidos da vida fizeram-se presentes no cenário literário português “a gozar com 

jantares galhofeiros a sensação dúbia do passar irrecuperável do tempo.” (MOISÉS, 

1974, p. 140). Contudo, uma nova ruptura alcança a sociedade portuguesa no ano de 

1915.  Portugal recebe nas páginas da Revista Orpheu, uma nova revolução. Conforme 

lembra Jair Zandoná (2008), a revista teve 

 

apenas dois números publicados, sendo que o terceiro ficou no prelo 

por falta de financiamento. De toda forma, as marcas de ruptura já 

haviam sido instauradas pelos seus idealizadores. Depois dela, várias 

outras revistas circularam no rastro de Orpheu: Centauro, Exílio, 

Portugal Futurista, Contemporânea, Presença, entre outras, as quais 

contaram com a participação de alguns órficos. Mas o marco do 
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Modernismo em Portugal é a Revista Orpheu, responsável por causar 

inúmeros escândalos junto ao público. (ZANDONÁ, 2008, p. 34). 

 

A nova geração de escritores e artistas rompia com a tradição, em uma atmosfera 

de modernidade. Fernando Pessoa, Mário de Sá-Carneiro, Almada Negreiros, Santa Rita 

Pintor, dentre outros artistas e escritores, compuseram a Geração de Orpheu, diferente 

da Geração de 70, uma vez que repercutiram de modos distintos. Moveram-se ambas, 

contudo, por ideais revolucionários. 

O desejo, tal qual o que impulsionou os conferencistas de 70 não foi outro senão 

o de desmanchar o que estava sólido: o conservadorismo, a tradição; bem como de 

escandalizar a burguesia, e mesmo que tudo isso se desmanche no ar (a Revista Orpheu 

não chegou a ter publicada sua terceira edição), a modernidade – decadente que é – em 

sua mais eloquente representação, ainda hoje se faz sentir. Isso porque “em literatura, 

Portugal não é menos espantoso. Num ambiente desde sempre hostil às letras, produziu 

poetas que não se poderiam ‘deduzir’ das condições existentes.” (PERRONE-MOISÉS, 

1982, p. 8). 

A modernidade da ruptura, como define Paz, é a modernidade da “crítica do 

passado imediato, interrupção da continuidade. [...] O novo nos seduz não por ser novo, 

mas por ser diferente; e o diferente é a negação, a faca que corta o tempo em dois: antes 

e agora” (PAZ, 2013, p. 17). Tal qual um divisor de águas, a Geração de Orpheu 

separou o caminho literário português em dois: o antes e o agora [e o depois] de sua 

presença. Contudo, o agora, em uma tradição da ruptura, já não é mais novo, mas talvez 

já se constitua hoje no clássico de ontem. Nesse sentido é que Compagnon nos diz que 

“a atualidade de hoje torna-se o classicismo de amanhã, [...]. A modernidade pende 

continuamente para o classicismo e torna-se sua própria antiguidade. É nesse sentido 

que ela não se opõe mais a nada, senão, mais tarde, a si mesma.” (COMPAGNON, 

2010, p. 23).  

Ao descrever a tensão entre a visão sólida e a visão diluidora de Marx sobre a 

vida moderna, Berman (1986) nos possibilita uma leitura, em diálogo com os 

apontamentos de Compagnon (2010), acerca dos paradoxos da modernidade presentes 

na literatura portuguesa do século XIX. Em linhas finais, podemos concluir que os 
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ideais sólidos e revolucionários da Geração de 70 diluíram-se, tal qual propõe Marx, 

contudo, Antero de Quental e Eça de Queirós, e a proposta revolucionária de sua 

geração, ressurgem com a Geração Orpheu, as diferenças, porém, são a marca indelével 

de uma modernidade paradoxal e contraditória em si mesma.  
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